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రాతిర్ ఎనిమిది గంటలైంది. ఆకాశంలో చందుర్డు లేడు. మహాశివరాతిర్కి హైదరాబాద నలుమూలల నుంచీ 
వచిచ్న  జనాలతో కికిక్రిసిపోయి ఉంది ఇందిరా పారక్ గౌర్ండ. అందమైన చీరలోల్ వందల మంది ఆడవాళుళ్ నేలమీద 
లింగాకారంలో దీపాలు పెడుతునాన్రు. పకక్నే కొంతమంది మగవాళుళ్ సాయం చేసుత్నాన్రు. ఇవనీన్ పటట్ని వాళుళ్ 
దూరంగా ఖాళీ సథ్లంలో పిలల్లిన్ ఆడిసూత్, మొబైలస్ చూసూత్ తిరుగుతునాన్రు. గౌర్ండ లో అకక్డకక్డా ఇరవై అడుగుల 
ఎతుత్నన్ శివుడి కటౌట లు. గంగని తన జటాజూటలోల్ బంధిసుత్నన్పప్టిదీ, హాలాహలానిన్ నవువ్తూ తాగుతునన్పప్టిదీ...  

దూరంగా తెలల్టి మంచు కురుసుత్నన్టుట్ వేసిన విశాలమైన కైలాస పరవ్తం సెటిట్ంగ. దాని పైన ధాయ్న ముదర్లో 
ఉనన్ శివుడు. పకక్నుంచి కిందకి పర్వహిసూత్ గంగని తలపిసుత్నన్ వాటర ఫాల.  

ఆ పరవ్తం కింద ఉనన్ పెదద్ సేట్జ వైపే ఆతుర్తతో చూసుత్నాన్యి వందల కళుళ్. వాటిలోల్ అసహనం పెరిగిపోతోంది. 
శివుడు ఇకక్డ కాకపోతే గుళోళ్ దొరుకుతాడు కానీ ఆ సేట్జ మీదకి రాబోయే అతను అంత ఆషామాషీగా కనపడడు. 
టీవీలో అతనిన్ చూసీ,వినీ మనసు పారేసుకునన్ అమామ్యిలందరికీ కోపంగా ఉంది. బాయ ఫెర్ండ టైం కి రాకపోతే వచేచ్ 
కోపం లాంటిది. ఏడింటికని చెపాప్డు. ఇంకా పతాత్లేడు.  

ఇంతలో ముందునుంచి ఎవరో అరిచారు “దేవరాజ!”. ఒకక్సారి గందరగోళంగా మారింది అకక్డంతా. 
అందరూ హడవిడిగా లేచి నుంచునాన్రు తనని చూడటానికి. కైలాస పరవ్తం మీదనుంచి ఏరాప్టు చేసిన మెటల్ పైనుంచి 
మెరుసుత్నన్ ఎరర్టి షెరావ్ణీలో హుషారుగా కిందకొసూత్ కనపడాడ్డు తను. ఆరడుగులకు పై పొడుగు, కోల ముఖం,  లైట 
షేడ గడడ్ంతో ఓ మోసత్రు హీరోలా ఉనాన్డు. చుటూట్ అమరిచ్నన్ పెదద్ ఎల సీడీ సీర్క్న ల మీద తనని చూసుత్నన్ జనాల 
ఈలలూ, అరుపులతో ఆ పార్ంతమంతా మారుమోగింది ఐదు నిమిషాలు. 

గొడవ సరుద్మణిగాక మొదలుపెటాట్డు దేవరాజ. “అందరికీ నమసాక్రం, ఈ శివరాతిర్ పరవ్దినాన ఆ 
పరమేశవ్రుని పూజించి తరించటానికి వచిచ్న వేలమంది భకుత్లందరికీ సావ్గతం. ఆయన కృపాకటాకాష్లు మీ 
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అందరిపైనా ఉండాలని ఆశిసూత్ కారయ్కర్మంలోకి వెళుత్నాన్ను” అనాన్డు. అంతా చపప్టుల్. చుటూట్ మూయ్జిక బాయ్ండ వాళుళ్ 
వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు. తను మైక ని చేతిలోకి తీసుకుని మందర్మైన సవ్రంతో వినాయక పార్రథ్న చేశాడు. తరావ్త పెదద్ 
సాథ్యిలో అందుకునాన్డు  

"సదాశివా సనాయ్సీ, తాపసీ, కైలాసవాసీ…" 
పదివేల వాటల్ సీప్కరల్లోంచి వసుత్నన్ ఆ పాటకి ఒకక్సారి ఉతాస్హంతో షాక కొటిట్నటైట్ంది అందరికీ. అలానే కొనిన్ 

అదుభ్తమైన పాటలూ, శివ సోత్తార్ల రీమికస్ వరష్న లూ పాడీ, పాడించీ అందరినీ మతుత్లో పడేసాడు. అలా రెండు 
గంటలపాటు అందరినీ ఉరూర్తలూగించి మరోసారి శుభాకాంక్షలు చెపిప్ కారయ్కర్మం ముగించాడు. జనాలకి ఏం 
జరిగిందో తెలిసి చుటుట్ముటేట్ లోపలే సేట్జ దిగి కారెకిక్ మాయమయాయ్డు.  

PPP 
కారు వేగంగా నడుపుతునాన్డు సీనా. "థాంకస్ బా" అనాన్డు దేవరాజ. నవావ్డు సీనా. తనకిది అలవాటే.  
టాయ్ంక బండ దాటి దూరంగా వెళుతోందా కారు. ఉనన్టుట్ండి ఒక నిరామ్నుషయ్మైన పర్దేశంలో ఆగింది. ఆ కారు 

హెడ లైటస్ తపిప్తే చుటూట్ అంతా చీకటి. కిందికి దిగారు ఇదద్రూ.  
దేవరాజ తన మెడలో రుదార్క్షమాలని గటిట్గా తెంచి కారు సీట లోకి విసిరేశాడు. నుదిటిపై ఉనన్ విభూదిని 

చెరిపేసి, ఓ సిగరెట తీసి వెలిగించాడు. దానిన్ గుండెల నిండా పీలాచ్క సీనా అందించిన బాటిల ఓపెన చేశాడు. చీరస్ చెపిప్ 
తాగటం మొదలుపెటాట్రిదద్రూ. 

పకక్నునన్ చెటుట్ వెనకనుంచి మొబైల లో ఇదంతా వీడియో తీసోత్ంది ఓ ఆకారం! 
2 

'మీ నిజం' ఛానల మెయిన ఫోల్ర లో ఉనన్ సూట్డియో రూంలో అంతా గందరగోళంగా ఉంది వాతావరణం. 
టెకీన్షియనస్, పాయ్నెల మెంబర అసిస్సెట్ంటుల్ హడావిడిగా లోపలకీ, బైటికీ తిరుగుతునాన్రు. అకక్డే కెమెరా వెనకాల 
నిలొచ్ని ఉనాన్డు ఛానెల హెడ శివరాం. తన నుదుటిమీద చెమట సప్షట్ంగా తెలుసోత్ంది. సాధారణంగా తనిలాంటి 
పోర్గార్ంలకి రాడు. కానీ ఇవాళ మామూలు రోజు కాదు. 

ఎదురుగా పోడియం మీదకి కాషాయ వసాత్ర్లతో, చేతిలో దండతో మొదట వచిచ్ కూరుచ్నాన్రు శివచైతనయ్ 
మఠాధిపతి, పూరాణ్నంద సావ్మి. తనతో పాటు వచిచ్న శిషుయ్డు ఆఖరి పర్యతన్ంగా చెపాప్డు "సావ్మీ, మరొకక్సారి 
ఆలోచించండి. లైవ ఇంకా మొదలవవ్లేదు. ఈ పాయ్నెల డిసక్షన లలో అరథ్ంలేని అరుపులు తపిప్తే ఎవరిమాటా ఎవరూ 
వినరు. మీకివనీన్ అలవాటు లేవు" 

సావ్మీజీ నవావ్రు "నేను కాకపోతే ఇంకో మఠాధిపతినో, బాబానో తెసాత్రు వీళుళ్. వాళుళ్ సమాధానాలు సరిగాగ్ 
చెపప్లేకపోతే జనాలు మనందరీన్ వెధవలనుకుంటారు". శిషుయ్డు మళీల్ ఏదో అనబోయి సావ్మీజీ ముఖానిన్ చూసి మారు 
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మాటాల్డకుండా బైటికెళిళ్పోయాడు. తరావ్త ఖదద్రు షరట్ వేసుకుని, గుబురు మీసాలతో లోపలికి వచాచ్డు రాషట్ర దేవాదాయ 
శాఖ మంతిర్ నరిస్రెడిడ్. సావ్మిని చూసి పాదాభివందనం చేసి తన సీటోల్ కూరుచ్నాన్డు. తన వెనకాలే వచాచ్డు జనచైతనయ్ 
సమితి సెకెర్టరీ మధు. చింపిరిజుటూట్, కళళ్జోడూ. 

వాళళ్ వెనకే నోటస్ తీసొక్ని నవువ్తూ లోపలికొచిచ్ంది నితయ్. పెదద్ కళుళ్, సనన్టి ముకుక్, కరీల్ హైర. తెలల్టి సూట 
లో జరగబోయే యుదాధ్నికి ముందే ఎగరేసిన శాంతి పతాకలా ఉంది తను. శివరాం వైపు చూసూత్ చినన్గా తలాడించి పైకి 
వెళిళ్ంది. తన కళళ్లోని ధైరయ్మే శివరాంకి నచేచ్ది. దిస గరల్ గాట గటస్.  

పోర్గార్ం కౌంట డౌన మొదలైంది. 3..2..1..గో. పెదద్ సవ్రంతో మొదలుపెటిట్ంది నితయ్ "హెలోల్, వెలక్ం టు 
'మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్' పోర్గార్ం. ఇవాళిట్ మన హాట టాపిక 'తిర్మూరుత్లు నిజంగా ఉనాన్రా?'. మొటట్మొదటిగా 
సావ్మీజీని అడుగుదాం. సావ్మీజీ, మీరు హిందూ మతంలో అతయ్ంత పర్మాణ గర్ంధమని దేనిని నముమ్తారు?" 

ఆయన చిరునవువ్ నవావ్డు. సమాధానం కాదు, అతని విశావ్సాలు కావాలి ఆమెకి.  
"వేదాలు అతయ్ంత పర్మాణం. తరావ్త పురాణాలూ, రామాయణ, మహాభారతాలూ, భగవదీగ్త కూడా పర్మాణాలే" 

అనాన్రాయన. 
"దయచేసి ఒక గర్ంధం పేరు చెపప్గలరా?" అంది.  
"ఋగేవ్దం" అనాన్డు తను. 
"గేర్ట, మరి ఋగేవ్దంలో తిర్మూరుత్ల  పర్సాత్వన ఉందా?" సూటిగా అడిగింది.  
సావ్మి వెంటనే సమాధానం చెపప్కబోయే సరికి, నరిస్రెడిడ్ అందుకునాన్డు "కంపలస్రీ వేదంలో ముగుగ్రు 

తిర్మూరుత్లూ, ముపైఫ్కోటల్ దేవతలు కూడా ఉనాన్రని నేను కచిచ్తంగా చెపత్నాన్" అనాన్డు.  
జనచైతనయ్ సమితి మధు చిరాగాగ్, "నరిశి గారూ మీరేం మాటాల్డుతునాన్రో అరథ్మౌతోందా, ఇది అసెంబీల్ కాదు 

అడడ్ంగా మాటాల్డటానికి. వేదాలోల్ తిర్మూరుత్ల పర్సాత్వన లేదు. నాకు తెలిసినంత వరకూ, విషుణ్వు, రుదుర్డు ఉనాన్రు, కానీ 
వాళుళ్ సాధారణ దేవుళుళ్. ఇందుర్డే వేదంలో ముఖయ్ దేవత" అనాన్డు. 

సావ్మీజీ మధయ్లో వెళాళ్లా వదాద్ అని తటపటాయిసూత్నే అనాన్రు "వేదాలోల్ రుదుర్డే తరావ్త శివుడిగా మనం 
చెపుప్కుంటునాన్ం. బర్హమ్ పర్సాత్వన కూడా ఉంది. వేద మంతర్ సమూహమే బర్హమ్" 

"మరైతే వేదంలో ఉనన్ బర్హమ్ సరవ్ సృషిట్కరాత్? విషుణ్మూరిత్ విశవ్ పోషకుడూ, రుదుర్డు లయకారుడా?" గటిట్గా 
అడిగింది నితయ్.  

వెంటనే పోర్గార్ం డైరెకట్ర ఆ పర్శన్ని హైలైట చేసి పైన బాయ్నర లో పెటట్మని చెపాప్డు తన టీంకి. 
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"తిర్మూరుత్ల పర్సాత్వన తరావ్తి పురాణాలోల్ బలంగా కనిపిసుత్ంది మనకి" అనాన్రు నోరుజారానేమో అని 
అయోమయంలో పడుతూ. అదివినన్ జనచైతనయ్ మధు ఆవేశంతో ఊగిపోతూ "ఎవరిషట్మొచిచ్నటుల్ పురాణాలోల్, పుసత్కాలోల్ 
కనిపెటిట్న  దేవతలకీ.. అంతెందుకు మొనన్ మొనన ్ వచిచ్న మనుషులని కూడా కూడా దేవుళళ్ని చేసి గుళుళ్ 
కడుతునాన్రు...మీరిలా తయారుచేసుత్నన్ దేవుళళ్ పేరుతో డబుబ్గుంజి జనాలిన్ పిచిచ్వాళళ్ని చేసుత్నాన్రు" అనాన్డు.  

నితయ్ నవివ్ంది. సావ్మీజీ నరిస్రెడిడ్వైపు చూసారు అసహాయంగా. నేనునాన్గా అనన్టుట్ సైగ చేసాడు తను. 
తరావ్త గంటసేపు అడడ్దిడడ్ంగా జరిగి ఏటూ తేలని ఆ వాదనలో, నితయ్ ఒక యాంకర, వేదిక ఎకస్ప్రట్, సెనెస్షలలిసట్  

అండ జడజ్ గా కూడా వయ్వహరించింది. అనిన్ంటికనాన్ మించి ఓ గేర్ట ఎంటరైట్నర. అరిచి అరిచి పాయ్నెలిసట్ ల మొహాలు 
ఎరర్గా మారాయి, నోళుళ్ మూతపడాద్యి. సావ్మీజీ పోర్గార్ంకి వచిచ్ తపుప్ చేశానా అని చింతిసుత్నాన్రు. నితయ్ మాతర్ం 
చివరికి వాదనని పర్శాన్రథ్కంగానే ముగించింది "మీ దేవుళెళ్వరో, ఎకక్డినుంచి వచాచ్రో తెలుసుకోండి, లేకపోతే 
కొంతకాలానికి పర్తి ఒకక్రూ నేనూ దేవుడిననే పర్మాదముంది!" 

యూటూయ్బ లైవ వూయ్వరస్ పది లక్షలకి చేరుకునాన్రు. ఇంకో రికారడ్ నితయ్కి. టివ్టట్ర లో తనకి సపోరట్ గా 
కొందరూ, వయ్తిరేకంగా చాలామందీ కొటుట్కుంటునాన్రు.  

చాలాసేపటి తరావ్త పర్శాంతంగా నవావ్డు శివరాం.  
నితయ్ అందరికీ థాంకస్ చెపిప్ నడుచుకుంటూ యాంకరస్ రూంలోకి నడిచి డోర లాక చేసింది. తన హాయ్ండ బాగ 

లోపల ఉనన్ సీకెర్ట జిప లోంచి ఒక చినన్ ఫొటో బైటికి తీసి టేబుల కి ఆనించి పెటిట్ంది. దూరం జరిగి చెంపలు 
వేసుకుంటూ అంది  

"పాహిమాం! పాహిమాం! శంభోశంకర!" 
3 

బంజారా హిలస్ లో ‘గాలెరీ కఫే’ లో ఒక మూల కూరొచ్ని చారెల్స డారివ్న రాసిన ‘ఆరిజిన ఆఫ సీప్సీస’ బుక 
చదువుతునాన్డు దేవరాజ. ఎవరూ గురుత్ పటట్కుండా గాగులస్, కాయ్ప. మధయ్లో తలెతిత్ చుటూట్ చూశాడు. తనకిషట్మైన 
పైంటింగస్ అందంగా వేలాడదీసి ఉనాన్యి గోడలమీద. మధయ్లో ధాయ్నముదర్లో ఉనన్ బుదుధ్ని సాట్టూయ్ మీద పడింది తన 
దృషిట్. "మామూలు మనిషి నీ అంత జాఞ్నం సంపాదించలేడనే గటిట్ నమమ్కంతో నినున్ కూడా దేవుళళ్ జాబితాలో చేరాచ్రు. 
మనిషైతే మళీళ్ నినున్ ఆదరశ్ంగా తీసోక్వాలి, కషట్పడాలి. దేవుడైతే ఇలా బొమమ్లు పెటుట్కుంటే చాలు" అనుకునాన్డు. 
ఇంతలో తన టేబుల దగగ్రికెవరో రావడంతో అటు చూశాడు. ఒక పెదద్తను తనని గురుత్పడుతూ "దేవరాజ కదా?" 
అనాన్డు. ఇంత దాచినా ఉపయోగం లేకపోవడంతో కళళ్జోడు తీసి అవుననన్టుట్ తలూపాడు. అతను ఆశచ్రయ్ంగా 
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ముఖంపెటిట్, "నా లాంటి నాసిత్కుడికే మీ పాటలు వింటే దేవుడిమీద విపరీతమైన  భకిత్ కలుగుతుంది. అంత మెసమ్రైజింగా 
ఉంటాయి. అలాంటిది, మీరు ఇలాంటి దైవ విరుదధ్మైన పుసత్కం చదవటమేంటి?" 

దేవరాజ తనవైపు తీక్షణంగా చూశాడు. అతనో సైంటిసోట్, కారొప్రేట కంపెనీ డైరెకట్ర లానో కనిపిసుత్నాన్డు.  
"డారివ్న ఆరుగ్య్మెంట తెలుసుకుంటే మనం దేవుడి వైపు ఇంకా బలంగా వాదించచుచ్ కదా.." అనాన్డు 

సందేహంగా. 
"తెలుసుకోవడాని కేముంది. మనుషులంతా ఏపస్ నుంచి వచాచ్యంటాడు తను. మొటట్మొదటి మనువును బర్హమ్ 

సృషిట్ంచాడనన్ మన  సిదాధ్ంతానికిది పూరిత్ వయ్తిరేకం. మీరంతా అవి చదివి హిందూ సనాతన ధరామ్నిన్ తకుక్వగా 
చూసాత్రు" అనాన్డు ఆవేశంగా. 

దేవరాజ ఇరిర్టేషన కోపంగా మారి మొహం ఎరర్బడింది "చూడండి, నాకు ఏం చదవాలో, ఏం చెయాయ్లో ఫీర్డం 
ఉంది. పిలవకుండా వచిచ్ ఇలా డిసట్రబ్ చెయయ్దుద్, పీల్జ" అని చెయియ్ చూపించాడు గేట వైపుకి. 

పెదద్తను తలాడిసూత్, చేతులు గాలోల్కి తిపుప్తూ విసురుగా బైటికెళిళ్పోయాడు. 
సీనా లోపలికొసూత్ అడిగాడు "ఎవరు బావా?" 
"ఇంకో దేవుడి పిచోచ్డు. పర్శాంతంగా ఏదీ చెయయ్నివవ్రు. అనీన్ దాకుక్నీ, దాచుకునీ చెయాయ్లిస్ందే…" అనాన్డు 

దేవరాజ విసుగాగ్. 
"బావా, నీకు మసుత్ డబుబ్లొసుత్నన్య దేవుడి పాటలతో, దేవుడిన్ నమిమ్తే పోయేదేముంది, హాయ్పీగా ఉండచుచ్గా" 
"రేయ, అనీన్ తెలిసి నువువ్కూడా.. డబుబ్ సంపాదించే పనులనీన్ మనిషి సంతోషంగా చెయాయ్లని రూలేం లేదు. ఆ 

పకక్నునన్ సాఫట్ వేర కాయ్ండిడేట ని చూడు" అనాన్డు రెండు టేబులస్ అవతలునన్ ఓ వయ్కిత్ని చూపిసూత్. వెనకిక్ తిరిగి ఫోన 
మాటాల్డుతునన్ అతని వైపు చూశాడు సీనా. 

"ఆ ఐ.డి కాయ్ండిడేటాట్?" 
"ఆ..వాడికి ఫిలమ్ ఇండసీట్ర్ లో ఏదో చెయాయ్లనుండచుచ్. అందుకే ఆఫీస ఎగొగ్టోట్, సెలవుపెటోట్ ఇకక్డ 

తిరిగుతుండచుచ్. తనకి జాబ జసట్ ఒక  ఇంకమ సోరస్ అంతే" అనాన్డు దేవరాజ. 
అపుప్డే ఆ సాఫట్ వేర అతను వాళిళ్దద్రి వైపూ ఇబబ్ందిగా చూసూత్ పైకి లేచి వేగంగా బైటికెళిల్పోయాడు.  
"నీ మాట వినపడిందేమో బా, పాపం ఫీలయుయ్ంటాడు" అనాన్డు. 
ఇదద్రూ నవావ్రు పెదద్గా. 
"అది సరేగానీ, రేపు ధరమ్ సర ఆడిషన కి పిలిచారు. కొతత్ మూవీకి. టెనష్న గా ఉంది" అనాన్డు దేవరాజ. 
"కంగార్టస్ బా, ధరమ్ బెసట్ మూయ్జిక డైరెకట్ర, పకాక్ పొర్ఫెషనల, నీ కెరీర సెటైట్పోదిద్" 
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"థాంకస్  రా, ఫింగరస్ కార్సడ్. హోప లాసట్ టైమ లాగా జరగకూడదని.." 
"తన గురించి మంచి టాక ఉంది ఇండసీట్ర్లో. డోంట వరీర్" అనాన్డు సీనా అనునయంగా. 
అంతలో ఏదో మెసేజ వసేత్ వాటాస్ప ఓపెన చేసాడు దేవరాజ. నినన్టి నితయ్ పోర్గార్ంకి వయ్తిరేకంగా తయారుచేసిన 

మీమ వీడియో కిల్ప అది. నితయ్ అడుగుతోంది "మీ దేవుడెవరు?" తరావ్త బర్హామ్నందం కృషుణ్డిరూపంలో చిలిపిగా 
నవువ్తునాన్డు "నేనే" అని చెబుతూ. దేవరాజ కి నవావ్గలేదు. ఇంకో సారి పేల్ చేసి నితయ్ని అలానే చూసూత్ ఉండిపోయాడు.  

కఫే నుంచి హడావిడిగా బైటికొచిచ్న  ఆ సాఫట్ వేర వయ్కిత్ దారోల్ ఉండగానే వచిచ్ందో కాల. 
"ఏమనాన్ దొరికిందా?" గటిట్గా పర్శిన్ంచిందా అవతలి గొంతు. 
తనొక  క్షణం ఆలోచించాడు. ఏదో నిరణ్యించుకుని "ఇంకా లేదు, తన చుటూట్నే తిరుగుతునాన్, ఇంకో వన వీక..."  
"ఇలానే రెండు నెలల నుండి చెపుత్నాన్వ. ఇదే నీకు లాసట్ వీక, లేకపోతే మన డీల కాయ్నిస్ల" అని పెటేట్సాడు అవతలి 

వయ్కిత్. 
సాఫట్ వేర అతని ముఖంలో చిరునవువ్ - "నో పార్బల్ం..పాల్న బి సాట్రట్ చెయాయ్లి" 

4 
పొదుద్నన్ ఐదైంది. నితయ్ అపప్టికే సాన్నం చేసి జాగింగ డెర్స, పైన కొంచెం పొడుగు టాప వేసుకుంది. ముఖంపై 

మాసక్ పెటుట్కుని బైటికి నడిచింది. అటూ, ఇటూ చూసూత్ కాలనీ రోడుడ్ దాటి రెండు వీధుల తరావ్త ఉనన్ శివాలయం 
ముందు ఆగింది. గుడిలోపలికెళాళ్క ఎవరూ ఇంకా రాలేదని నిరాథ్రించుకునాన్క మాసక్ తీసి ఊపిరి పీలుచ్కుంది.  

తననిచూసి నవావ్రు పూజారిగారు "వచాచ్వా, మళీళ్ వేరేవాళుళ్ అభిషేకాలకి వచేచ్సాత్రని ఇపుప్డే భయపడుతునాన్" 
అనాన్డాయన. 

"కొంచెం లేటయింది, మీకు తెలుసుగా.. రుదర్ం.." 
"అలాగే" అంటూ ఆయన లోపలికెళిళ్ పూజ పార్రంభించాడు. 
నితయ్ లోపల మెరుసుత్నన్ లింగానిన్ తనమ్యతవ్ంతో చూసోత్ంది. ఏదో తెలియని అనిరవ్చనీయమైన అనుభూతి. 

దొంగతనంగా రావలసి వసోత్ందనే బాధ తపప్, వారం మొతత్ంలో తనకనిన్టికనాన్ ఇషట్మైన పావుగంట అది.  
పూజారి గారు పర్సాద ం తెచిచ్ ఇసూత్ "ఎనాన్ళళ్మామ్ ఇలా ముసుగులో తిరగడం, నే చెపిప్నటుట్ మీ ఎమ.డీ తో 

మాటాల్డి ఛానెల లో వేరే పోర్గార్ం కి మారచుచ్ కదా?" అనాన్డు. 
"నాకూ అడగాలనే ఉందండీ, కానీ నేనంటే ఆయనకి చాలాగురి. ఇది చెపేత్ నా ఉదోయ్గానికి ఏంజరురుతుందో అనే 

భయంతో ఆగుతునాన్ను" తన మనసులో మాట చెపిప్ంది.  
"పర్యతిన్ంచు ఏదో ఒక  మారగ్ం కనపడకపోదు" అనాన్డు. 



øöeTT~ www.koumudi.net »qe] 2022

   7 
మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్ 

నితయ్ తలూపుతూ బైటికి నడిచింది.  
వెనకిక్ వెళేళ్టపుప్డు జాగింగ  చేసూత్ వెళోత్ంది తను. గుడిముందు అపప్టివరకూ ఆగునన్ బాల్క బొలేరో డైరవర 

మెలల్గా నితయ్ వైపు తిపాప్డు. "ఇంతకుముందు రెండుసారుల్ మిస అయియ్ంది. ఇవాళ ఎలాగైనా పనైపోవాలి" అనాన్డు వెనక 
పాయ్సింజర సీట లో ఉనన్ సూరి.  

నితయ్ ఆలోచనలోల్ పడి ఆ కారుని పటిట్ంచుకోవటేల్దు. గతేడాది వరకూ తనో మామూలు నూయ్స యాంకర. తన 
పేరు కూడా ఎకుక్వమందికి తెలియదు పెదద్గా. 'మనుషులు చేసిన దేవుళుళ్ ' పోర్గార్ంతో తనిపుప్డొక కాంటర్వరిష్యల 
సెలెబిర్టీ గా మారిపోయింది.  మెచుచ్కునే వాళళ్కనాన్ తిటేట్ జనాలే ఎకుక్వ. పర్శాంతంగా గుడికెళేళ్ పరిసిథ్తి కూడా లేదు. 
తన వీడియో కిల్పుప్లు, మీమస్ యూటూయ్బ లో పెటిట్ డబుబ్ సంపాదిసుత్నన్ వాళూళ్ ఉనాన్రు. తల అడడ్ంగా విదిలిచ్ంది "దిస 
ఈస ఇనఫ, ఇంక ఈ నాటకం నా వలల్కాదు. ఇవాళ శివరాంతో గటిట్గా మాటాల్డాలి" అని అనుకుంటూ జాగింగ వేగం 
పెంచింది.  

కారు డైరవర కూడా మెలల్గా యాకిస్లరేట చేసూత్ తన దగగ్రి దాకా వచేచ్శాడు. దాదాపు సూరి తలుపు తీయబోయే 
లోపల, ఎవరో ఓ పెదద్తను "హాయ నితాయ్!" అంటూ వచిచ్ తనతో కలిసి జాగింగ చెయయ్టం మెదలుపెటాట్డు. "ఛ, మళీల్ 
మిస అయియ్ంది. అనన్ మనలిన్ చంపేసాత్డు. ఏదో ఒకటి చెపాప్లి" అనుకుంటూ కారుని వెనకిక్ తిపిప్ మాయమయాయ్రు 
వాళిళ్దద్రూ. 

కాలనీ పెర్సిడెంట తో కలిసి నవువ్తూ ఇంటిదాకా వచిచ్ంది నితయ్. ఆయనొక రిటైరడ్ సైంటిసట్. కాలనీలో ఎకుక్వ 
మంది నితయ్కి విరోధులైనా అతనెపుప్డూ మంచి పోర్గార్ంస చేయయ్మని పోర్తస్హిసూత్ ఉంటాడు. మంచి చనువు. నితయ్ 
ఇంటినుంచి ముందుకి వెళిళ్పోతూ ఏదో సందేహం వచిచ్ ఆగాడు "అవును, నితాయ్, ఇందాక నీ వెనకాలే ఓ బాల్క కార 
రావడం గమనించాను. ఈజ ఎవీర్థింగ ఓకే?" అనాన్డు. 

"ఏంటంకుల మా జరన్లిసుట్ల సందేహాలు మీకొసుత్నాన్యి. నా గురించి ఎవరు చూసాత్రు, అందరూ 
పారిపోతుంటే" అని నవివ్ంది పెదద్గా. 

"ఆల రైట, టేక కేర" అంటూ వెళిళ్పోయాడాయన. 
తేలిగాగ్ ఆయన  సందేహం కొటిట్పారేసింది కానీ నితయ్ మనసులో మాతర్ం ఓ మూల ఏదో అనుమానం మొదలైంది. 
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